
OGŁOSZENIE  NR 3/2015 

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY   

NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ. 

 

Data ukazania się ogłoszenia:  17  listopada 2015 r. 

 

Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko 

nienależące do korpusu służby cywilnej: 

Eksperta – w Wydziale do spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży 

Granicznej 

 

Rodzaj umowy: na czas określony 

System i rozkład czasu pracy: podstawowy, jednozmianowy 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Adres urzędu:  

Komenda Główna Straży Granicznej 

al. Niepodległości 100 

02-514 Warszawa  

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Wydział do spraw Lecznictwa 

Biura Techniki i Zaopatrzenia 

Komendy Głównej Straży Granicznej 

ul. 17 Stycznia 23 

02-148 Warszawa  

 

Warunki pracy na stanowisku: 

Stanowisko pracy eksperta w Wydziale do spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy 

Głównej Straży Granicznej zlokalizowane jest na parterze budynku z koniecznością wejścia po 

schodach, wyposażone jest również w podjazd dla niepełnosprawnych, dojścia i dojazdy do budynków 

są utwardzone, budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności 

uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (korytarze dzielone drzwiami  

z samozamykaczami), brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym, 

niedosłyszącym oraz głuchoniemym, praca samodzielna biurowo – administracyjna, praca w siedzibie 

urzędu oraz delegacje służbowe w terenie, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy 

monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, 

skaner, niszczarka.  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 sporządzanie analiz i planowanie działalności profilaktycznej z zakresu szczepień ochronnych, 

wykonywanej przez podmioty lecznicze Straży Granicznej, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla funkcjonariuszy  

i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Wydziału w zakresie 

działalności profilaktycznej i leczniczej podmiotów leczniczych w Straży Granicznej, 

 Koordynowanie działalności podmiotów leczniczych jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej  



w zakresie ochrony zdrowia osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osobom zatrzymanym, cudzoziemcom 

przebywającym  

w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia oraz funkcjonariuszom Straży 

Granicznej, 

 opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących w Straży Granicznej 

problematykę świadczeń medycznych, w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji i jakości 

usług medycznych w powyższym zakresie, 

 fachowe poradnictwo oraz współudział w planowaniu i organizacji szkoleń dla kadry 

podmiotów leczniczych jednostek organizacyjnych SG w zakresie realizowanych świadczeń 

zdrowotnych, w celu odpowiedniej organizacji i jakości świadczeń medycznych, 

 utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami zewnętrznymi – Głównym Inspektorem 

Sanitarnym MSW, Koordynatorem Ratownictwa Medycznego MSW, Urzędem ds. 

Cudzoziemców, Departamentem Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innymi 

organami współpracującymi ze Strażą Graniczną na zasadzie zawartych porozumień.  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

Wykształcenie: wyższe  

Doświadczenie: 3 lata pracy 

2. Wymagania dodatkowe: 

 dyplom lekarza medycyny, 

 prawo wykonywania zawodu lekarza, 

 specjalność podstawowa I lub II stopnia, 

 doświadczenie 5 lat w zawodzie lekarza, 

 pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, 

uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, 

 umiejętność samodzielnej organizacji pracy, 

 umiejętność pracy w zespole i skutecznego komunikowania się, 

 umiejętność szybkiego przypisywania i praktycznego stosowania przepisów prawa i wiedzy 

fachowej, 

 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, asertywność. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w KGSG, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie  

o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ),  

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe min. 5 lat w zawodzie lekarza. 

 

Termin składania dokumentów: do dnia 1 grudnia 2015 r. 

Miejsce składania dokumentów: 

Biuro Kadr i Szkolenia 

Komendy Głównej Straży Granicznej 

al. Niepodległości 100 

02-514 Warszawa  



z dopiskiem „oferta na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej – ekspert Biura 

Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej oraz numer ogłoszenia” 
(nazwa stanowiska oraz komórki organizacyjnej KGSG) 

 

Inne informacje: 

 wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1460,00 zł. brutto + 40% premii + 

dodatek za wysługę lat, 

 dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 

 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w 

urzędzie lub data stempla pocztowego, 

 rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz 

uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów  

i oświadczeń, 

 kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, 

 przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 

 oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, 

 kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w KGSG dostępny jest na 

stronie internetowej Straży Granicznej w zakładce „nabór do służby” :  

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-

sg/nabor_do_sluzby/zatrudnienie_kgsg/ 

 


